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одговарајућих карактеристика. По завршетку 

стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-

STONE или фугом одговарајућих 

карактеристика, очистити спојнице и камен. 

Пре монтаже доставити обрађени узорак 

мермера на писмену сагласност пројектанта.   

  

4.20. 

Набавка, обрада и монтажа постоља стубова у 

наосу  полираним плочама од мермера  

"botticino" или мермер одговарајућих 

карактеристика дебљине 5cm. 

Облогу радити из сеглената. Плоче   лепити 

флексибилним лепком CN16 или лепком 

одговарајућих карактеристика. По завршетку 

стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-

STONE или фугом одговарајућих 

карактеристика, очистити спојнице и камен. 

Пре монтаже доставити обрађени узорак 

мермера на писмену сагласност пројектанта. m2 1,69 

  

4.21 

Набавка,транспорт и монтажа ограде галерије 

од мермера  "botticino" или мермер 

одговарајућих карактеристика на галерији.  

Димезије ограде према графичкој 

документацији од пуних елемената камена. 

Елемeнте анкеровати прохромским анкерима на 

епоксидном лепку одговарјућих карактеристика 

за камен. Фуговати фугом за камен 

MULTIFILL-STONE или фугом одговарајућих 

карактеристика, очистити спојнице и камен. 

Пре монтаже доставити обрађени узорак камена 

на писмену сагласност пројектанта. m1 11 

  

 

 

УКУПНО: 

 

 
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

  

  

5.1 
Израда  хидроизолације подне плоче цркве:  

- хладан премаз битулитом и  кондор д=5mm. m2 365 

  

5.2 

Израда  хидроизолације подне плоче опхода и 

степеништа: 

Пре израде хидроизолације, ради 

репрофилисања неправилности у бетону 

степеништа (167 m2), постојеће АБ површине 

окрајцовати, извадити све дрвене делове 

подлошки, дистанцера и сл, све делове 

арматуре очистити од видљиве корозије и на 

очишћену подлогу, уколико постоје веће 

деформације, нанети репаратурни малтер. 

Након тако припремљене подлоге приступити 

наношењу хидроизолације типa СикаБонд Т-8 

или одговарајући, у два слоја и у свему према 

упутству произвођача. На делу опхода 

хидроизолацију радити преко слоја за пад. 

Обрачун по m2 укупно изведене хидроизолације 

репрофилисане неправилности у бетону само на 

делу степеништа.    m2 460 

  

5.3 

Набавка и постављање камене вуне у облику 

тврдих плоча у подну конструкцију цркве и 

опхода,  дебљине 10 cm, густине 120 kg/m3. 

Камену вуну поставити као термо изолацију 

пода, по детаљима и упутству пројектанта. У 

цену урачунати и набавку и постављање филца 

преко камене вуне.  Обрачун по m2 пода. m2 595 

  

 

 

 

УКУПНО: 

 

      

         

 

 


